Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor v skladu s 25. členom
Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZF, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE in 119/21 – ZČmIS-A) in določili 6.
člena Pravilnika o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja
zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (Ur. list
RS, št. 105/10), objavlja naslednje prosto delovno mesto:
(E027005) FARMACEVT III M/Ž – URADNI KONTROLNI LABORATORIJ
Glavne naloge:
-

-

izvaja oceno ovojnine in navodil za uporabo za zdravila, ki so v postopku kontrole kakovosti
izvaja posebno kontrolo kakovosti zdravil
koordinira pripravo dokumentacije za analizno preskušanje do delovnega naloga
pripravlja predloge delovnih nalogov za analizno preskušanje
priprava analiznih izvidov oz. vnos rezultatov v analizne izvide
pregleduje analizne izvide in poročila pripravlja predloge za finančno ovrednotenje opravljenega analiznega
preskušanja za posamezno zdravilo
aktivno sodeluje s predlagatelji in naročniki analiz, z domačimi in tujimi institucijami in posamezniki
sodelovanje pri razvoju in validaciji enostavnejših analiznih metod in postopkov
koordinira pripravo letnega plana vzorčenja zdravil za izvajanje redne kontrole kakovosti zdravil
izvaja vzorčenje zdravil za redno kontrolo kakovosti
skrb za opremo in aparature za katere je zadolžen
sprejemanje strokovnih odločitev pri izvajanju dela
priprava splošnih operacijskih postopkov in drugih dokumentov kakovosti ter sodelovanje pri vzdrževanju sistema
kakovosti
izvedba nalog v skladu z splošnimi akti NLZOH
opravljanje drugih del v skladu s strokovnimi in poslovnimi interesi NLZOH po nalogu vodje ali direktorja.

Zahtevani pogoji:
-

Zahtevana pokl./strok. izobrazba: končana 2. bolonjska stopnja izobrazbe farmacevtske smeri
Zahtevane delovne izkušnje: /
Zahtevana posebna znanja: poznavanje osnov računalništva, uporabe informacijskih sistemov in orodij za
obdelavo podatkov

Nudimo:
Nudimo zanimivo in raznoliko delo v urejenem kolektivu z možnostjo strokovnega razvoja ter dobre delovne pogoje.
Delovno razmerje bo sklenjeno za DOLOČEN ČAS 12 MESECEV.
Če izpolnjujete razpisne pogoje in smo vzbudili vaš interes, nam najpozneje do vključno 12.12.2021 pošljite prijavo z
življenjepisom in dokazili na naš naslov:
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
Prvomajska ulica 1
2000 Maribor
s pripisom: Za prosto delovno mesto: (E027005) FARMACEVT III – URADNI KONTROLNI LABORATORIJ
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